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Bekendmakingen
Omgevingsvergunning 
Ingediend, reguliere procedure
• A� erden L, Rimpelt 2, kappen van 3 bomen
• A� erden L, Vliegenkamp 12, oprichten woning 
• Bergen L, Aijerdijk 17, oprichten levensloopbestendige woning 
• Bergen L, Berkstraat 32, oprichten tuinhuis en carport 
• Siebengewald, Boterdijk 48, oprichten schuur 
• Siebengewald, Pannenweg 2, kappen van 2 bomen 
• Well L, De Vissert nabij nr. 6, reconstructie De Vissert - ‘t Leuken 
• Well L, Kevelaarsedijk 4, oprichten woning 
• Well L, Kevelaarsedijk 4, kappen van 1 boom 
• Well L, Papenbeek 83, kappen van 1 boom 
• Wellerlooi, Emmastraat 1a, legalisatie bijgebouwen 
• Wellerlooi, Rijksweg-Zuid 3, oprichten overkapping 

Ingediend, sloopmelding
•  Bergen L, Ceresweg 13a, verwijderen asbesthoudende dakplaten en 

slopen 3 bijgebouwen 
• Bergen L, Holshaeg 3, verwijderen asbesthoudend materiaal van dak 
• Well L, ’t Leuken 19, verwijderen asbest van stal en schuren 

Verleend, reguliere procedure
• A� erden L, Straatakkerweg 28, oprichten B&B 
• Bergen L, Ceresweg 13a, slopen van 2 gebouwen en oprichten loods 
• Bergen L, Heidepad 12, plaatsen tuinhuisje 
• Siebengewald, Processieweg 44, plaatsen tuinhuisje 
• Well L, Klokkemakerstraat 34, uitbreiden woonhuis 

Ingetrokken, reguliere procedure
• Bergen L, De Flammert 1411, 5854 NE, oprichten rijhal 

Verlengingsbesluiten, aanvragen
• Gemeente Bergen L, het kappen van 165 bomen langs openbare wegen 

Verleend, uitgebreide procedure
•  A� erden L, Bleijenbeek 10, restaureren brug, aanbrengen 

bezoekersfaciliteiten 

Wegenverkeerswet 
•  Onthe�  ng Cyclomedia voor het maken van panoramafoto’s in de 

openbare ruimte

Meer informatie over deze bekendmakingen
De volledige tekst van deze bekendmakingen met de bijbehorende 
rechtsbeschermingsmogelijkheden leest u op www.bergen.nl. Neem voor 
meer informatie contact op met het Klant Contact Centrum.

Start aanleg fi etspad naar Petrusheim
Gemeente Bergen en Weeze 
zijn begonnen met de aanleg 
van een � etspad vanaf de 
Ceresweg in Nieuw Bergen naar 
Petrusheim in Weeze. Een mooie 
aanvulling op het toeristisch 
� etsnetwerk dat  Gemeente 
Bergen met Gemeente Weeze 
verbindt. En een mooi voorbeeld 
van grensoverschrijdende 
samenwerking.  

Euregionale samenwerking
Het idee voor deze verbinding 
is ontstaan tijdens een 
bijeenkomst over Euregionale 
samenwerking. Daar waren onder 
andere burgemeester Franken 
van Weeze en burgemeester 
Manon Pelzer aanwezig. De 
gemeenten Bergen en Weeze zijn 
lid van de Euregio Rijn-Waal. 
Deze heeft als belangrijkste 
doel de grensoverschrijdende 
samenwerking op het gebied van 
economie en maatschappij te 
verbeteren en te intensiveren. 
Het � etspad naar Petrusheim is 
een gezamenlijk initiatief op het 
gebied van toerisme. 

Het fi etspad
Volgens planning kunt u deze zomer 
via het � etspad naar Petrusheim. Het 
is een halfverhard pad, vergelijkbaar 
met de halfverharde � etspaden die 

her en der in de gemeente liggen. 
Het � etspad begint aan de Ceresweg 
en loopt tussen de weilanden door 
naar Petrusheim. Daar sluit het aan 
op het Duitse � etsroutenetwerk. 

Inloopavond wadi Siebengewald
Gemeente Bergen gaat in de 
straat Bessembiender in 
Siebengewald een wadi 
aanleggen. Dat is een bu� er- en 
in� ltratievoorziening die 
(tijdelijk) gevuld is met 
hemelwater. 

Wilt u hierover meer weten, 
kom dan woensdag 1 juli naar 
de inloopavond. Deze vindt 
plaats van 19.00 tot 21.00 uur 
in het gemeentehuis. Vanwege 
de coronamaatregelen mogen 
er slechts een maximaal aantal 
bezoekers tegelijkertijd aanwezig 
zijn. Wilt u komen, meldt u dan 
aan via info@bergen.nl. Geef, 
indien mogelijk, ook aan hoe laat 
u ongeveer aanwezig bent. 

Inrichting
Op dit moment is de wadi 
een lelijke kale plek in de 
Bessembiender. We willen 
deze inrichten met bloemrijke 
kruidenvegetatie, bomen, 

wandelpaden, insectenhotels 
en bankjes. U kunt dan op 
termijn genieten van ‘n prachtig 
stukje natuur aan de rand van 
Siebengewald. Het concept-
ontwerp presenteren we tijdens de 
inloopavond.

Uw input
Tijdens de inloopavond 
ontvangen we graag uw input, 
uw opmerkingen naar aanleiding 
van het ontwerp. Uw input neemt 
Gemeente Bergen mee bij het 
de� nitieve-ontwerp.

De kale plek in De Bessembiender wordt ingericht met onder ander 
bloemrijke kruidenvegetatie, bomen en bankjes.

De heer Will Scheepens uit 
Arcen is benoemd tot Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau. 
Burgemeester Pelzer van de 
gemeente Bergen reikte de 
Koninklijke Onderscheiding 
woensdag 17 juni uit bij zijn 
afscheid als interim-manager 
in het openbaar bestuur. 
De heer Scheepens was tot 
februari 2020 waarnemend 
gemeentesecretaris bij 
Gemeente Bergen. Wees alert op vuur in de natuur.

Meer info www.bergen.nl
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Vliegbasis De Peel
De Luchtmacht opereert vanaf verschillende vliegbases in Nederland: 
Volkel, Gilze-Rijen, Eindhoven, Leeuwarden en Woensdrecht. Vorig 
jaar zomer heeft de Luchtmacht aangekondigd de Luitenant-generaal 
Bestkazerne in de Peel weer te willen reactiveren als vliegbasis.
Meer informatie daarover kunt u lezen op de website https://www.defensie.
nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel.

Burenmailing
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Dan kunt u zich ook 
aanmelden voor de zogenaamde burenmailing. Daarin staat ook  informatie 
over oefeningen, trainingen en allerlei andere onderwerpen.
Heeft u interesse? Geef dan uw e-mailadres door via informatiedepeel@
mindef.nl. Graag onder vermelding van ‘aanmelding voor burenmailing’.

Watertaps in gemeente Bergen weer 
aangesloten
De watertaps in Mosaïque Nieuw Bergen en op de pleisterplaatsen in 
Aijen en Wellerlooi zijn weer aangesloten. Dat betekent dat u op die 
plekken weer vers drinkwater kunt tappen. Het advies is om verantwoord 
te tappen en hierbij de volgende richtlijnen in acht te nemen.  
• Bedien de drukknop met schone handen. 
• Voorkom zoveel mogelijk direct contact met de tap. 
• Raak het punt waar het drinkwater uitstroomt niet aan.  

Tip: gebruik bij de drukknop een schone papieren zakdoek of 
handschoen.
Kijk voor meer informatie op www.wml.nl/openbaartappunt.

Energiehuis Bergen (L)

Keulerstraat 1

5854 BV Bergen

T (0485) 34 83 83

Dé plek waar je ideeën met 

ons kunt delen en informatie 

en advies over duurzame 

energie kunt krijgen. Je 

bent welkom op afspraak 

en er zijn verschillende 

inloopmomenten.

VerduurSAMEN2030

verduursamen2030@bergen.nl

bergen.nl/verduursamen2030 

  VerduurSAMEN2030

Energielandgoed Wells Meer

wellsmeer@bergen.nl

energielandgoedwellsmeer.nl

  Energielandgoed Wells Meer

Onderdeel van

Update voorontwerp-
bestemmingsplan 
Energielandgoed 
Wells Meer
Het voorontwerpbestemmingsplan met bijhorend 

milieueffectrapport lag van 30 april tot en met 10 

juni ter inzage. Iedereen had de mogelijkheid om 

een inspraakreactie in te dienen. Tijdens deze ter-

mijn hebben we diverse inspraakreacties van onze 

inwoners, belangengroeperingen en andere be-

trokkenen ontvangen. In de zomerperiode worden 

de inspraakreacties verwerkt en stellen we met in-

achthouding van die reacties het ontwerpbestem-

mingsplan op. Dit plan gaat na de zomervakantie 

in procedure.

Tijdelijke verruiming SEEH-regeling en 
VerduurSAMEN2030-impuls
Met de SEEH-regeling stimuleert de overheid woningeigenaren om energiebesparende 

maatregelen te treffen in hun koopwoning. Het kabinet wil niet dat dit door de coronacrisis 

stilvalt en verruimt de regeling daardoor tijdelijk. In plaats van 20% van de kosten voor 

energiebesparende maatregelen wordt van 1 juni tot en met 31 december 30% van de 

kosten vergoed. Gemeente Bergen sluit hierop aan met de VerduurSAMEN2030-impuls. 

Kijk op www.rvo.nl voor meer informatie over de SEEH-regeling en kijk op 

www.verduursamen2030.nl/impuls voor meer informatie over de VerduurSAMEN2030-impuls.

Gemeente Bergen gaat aparte bv oprichten 
voor Energielandgoed Wells Meer
Het Energielandgoed Wells Meer wordt steeds concreter. Het college heeft daarom 

besloten om voor de verdere ontwikkeling van het Energielandgoed een ontwikkel-bv op 

te richten. Dit is nodig om het Energielandgoed te kunnen realiseren. Naar verwachting 

wordt de bv begin 2021 opgericht. De bv wordt echt een eigen en aparte entiteit zodat 

de verschillende belangen goed van elkaar gescheiden kunnen worden. Gemeente 

Bergen blijft verantwoordelijk voor haar publieke taken rondom het project zoals het 

verlenen van de benodigde vergunningen. De bv wordt bijvoorbeeld verantwoordelijk voor 

het werven van eigen- en vreemd vermogen, de subsidieaanvraag en de uiteindelijke 

ontwikkeling en beheer van het Energielandgoed.

Kijk voor meer informatie op www.energielandgoedwellsmeer.nl. 

OKI voor meeste ouders vanaf 
1 augustus goedkoper
Op de Ontwikkelingsgerichte 
Kinderopvang (OKI) worden 
kinderen door spelenderwijs 
ontwikkelingsgericht werken, 
voorbereid op de basisschool. De 
opvang is mogelijk voor peuters 
vanaf 2 jaar tot en met de start op 
de basisschool. Vanaf 1 augustus 
zijn er enkele wijzigingen.

Wijzigingen vanaf 1 augustus 2020
1.  Het aantal uren per dagdeel 

OKI wordt van 2,5 uur verhoogd 
naar 4 uur per dagdeel. Peuters 
gaan na 1 augustus dan 8 uur (2 
dagdelen van 4 uur) per week 
naar de OKI. 

2.  Ouders die een belastbaar 
inkomen (peiljaar 2018) 
hebben van € 30.582,- tot en 
met € 82.276,- gaan minder 
ouderbijdrage betalen en 
ouders met een belastbaar 
inkomen van meer dan 
€ 82.276,- gaan een iets hogere 
ouderbijdrage per maand 
betalen. Met deze aanpassing 

lopen we meer in de pas met 
de landelijke adviezen over de 
hoogte van de ouderbijdrage. 

Ouders met een inkomen onder 
de € 30.582 betalen ook vanaf 1 
augustus 2018 geen eigen bijdrage 
voor de OKI.

Meer informatie
De gemeente Bergen heeft 
met ’t Kienderbènkske een 
informatiebrief opgesteld 

waarin u meer kunt lezen 
over de ontwikkelingsgerichte 
kinderopvang en de hoogte van 
de ouderbijdrage. Deze brief leest 
u op www.bergen.nl en www.
kienderbenkske.nl.

OKI wordt in de gemeente Bergen 
sinds 2011 uitgevoerd door ’t 
Kienderbènkske. De OKI’s zijn 
gevestigd in A� erden, Nieuw 
Bergen, Siebengewald, Well en 
Wellerlooi.
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